
 
 
 
 

 VELKOMMEN I TARM IDRÆTSCENTER  
Her passer vi på hinanden – fælles ansvar!  
 

 Generelt.  
• Følg sundhedsmyndighedernes anvisninger. 

• Bliv hjemme hvis du har symptomer på COVID-19, hvis du er i risikogruppen, 
eller hvis du har været i nærkontakt med en, der er testet positiv. 

• Hold afstand - sprit hænder ved indgangen, også når du forlader centret. 

• Ankomst senest muligt før kampstart, og forlad hallen umiddelbart efterfølgende. 

• Udeholdet medbringer egne overtrækstrøjer, såfremt de spiller i blå trøjer. 

• Vores ”Corona Guider” er tilstede ved stævnet. De vil guide, besvare spørgsmål og bl.a. spritte 
udskiftningsområde, dommerbord og målstolper af. 

• Hilsepligten efter kampen er suspenderet. 
 

Tilskuere – kampe i Hal A. 
• Max 140 personer i hallen (inkl. udøvere).  

• Adgang til/ fra Hal A for tilskuere gennem døren fra gangen ved Hal B, ingen adgang gennem andre 
døre i hallen – se skiltning i Foyeren.  

• Tilskuere skal sidde på modsatte side af dommerbordet.   

• Tilskuere skal være obs på spillere, som kommer fra opvarmning i Hal B og krydser gangen på vej til 
Hal A – husk at holde afstand. 

• Alle tilskuere skal være siddende under kampe.  

• Tilskuere skal sidde med 1 ledig stol imellem sig, medmindre I er i omgangskreds.  

 
Tilskuere – kampe i Hal B. 

• Max 50 personer i hallen (inkl. udøvere). 

• Adgang til/fra Hal B for tilskuere gennem døren fra gangen, døren er både ind- og udgang, vær 
derfor opmærksom på hinanden – husk hold afstand. 

• Tilskuere skal være siddende under kampe på bænken og på opstillede stole i hallen. 

• Tilskuere skal sidde med god afstand imellem sig på bænken eller på de opstillede stole, 
medmindre I er i omgangskreds. 
 

Spillere, trænere og holdledere. 
• Udehold: Gå direkte i omklædningsrummet før kamp (ikke i hallen) – følg restriktionerne på skiltet 

på døren til omklædningsrummet.  
Det fremgår af skærmen i Foyeren, hvilket omklædningsrum I skal benytte.  

• Hjemmehold: Gå direkte i klublokalet (ingen omklædning og gå ikke i hallen)  

• Opvarmning for begge hold foregår i Hal B, er denne ikke ledig opvarmes der i:  
Udehold: I gangen ved omklædningsrummene.  
Hjemmehold: I gangen ved børnehaven.  

- Der må KUN bruges bold under opvarmning i hal B  

• Indgang til hallen før kamp: Ingen adgang i hallen før. Benyt døren ved trappen fra 
omklædningsrummene.  

• Pausen i kampen afholdes på banen. Man kan forlade hallen for toiletbesøg 
eller ved skader, husk der sprittes hænder ved ind- og udgang. 

• Udgang fra hallen efter kamp: Benyt døren ud til kiosken.  

• Udehold: Gå direkte i omklædningsrum, eller forlad hallen direkte efter kamp.  

• Hjemmehold: Gå direkte i klublokalet, eller forlad hallen direkte efter kamp. 
 


